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Håndtering af gipsplader er hårdt arbejde. Det vil de fle-

ste tømrersvende nikke ja til, når de står foroverbøjet og 

bakser med at få pladen rejst på højkant og skal mon-

tere den. Men heldigvis er den tid nu forbi, hvor ryggen 

tager det hårde slid, og der skal flere folk til at flytte 

rundt på gipspladerne. 

Løsningen hedder Mountit. En løsning hvor håndtering af 

gipsplader fra vej til væg udelukkende sker med maskin- 

kraft og øger effektiviseringen med op til 40 procent. 

Det vil sige, at du på intet tidspunkt skal løfte eller skub-

be pladerne – og du kan håndtere alle arbejdsgange ene 

mand. Myndigheder og branchen har i mange år råbt på 

bedre arbejdsmiljø og effektivisering.

Vi har gjort noget ved det!

hvor svært 
kan det være?

“Medarbejderne kan 

mærke en klar forskel fra 

før til nu, hvor de anven-

der Mountits maskiner. 

De er ikke lige så trætte, 

når de kommer hjem, fordi 

de ikke længere overbe-

laster deres krop. Nu står 

gipspladerne op, så de 

ikke skal bukke sig ned 

og derfor undgår den skrå 

belastning og vrid i ryg og 

skuldre”.

Morten Walbeck,

Jakon A/S



kan du få den op at stå?
Prøv at løfte denne folder og hold den i lodret stilling i 10 sekunder. Det er jo ikke svært vel? Forestil dig nu, at det er en stor gips-

plade, der vejer op til 40 kilo, som du skal løfte fra gulvet til lodret stilling, bakse hen til nærmeste væg og holde fast, mens du tager 

en skruemaskine og monterer den. Det lyder lidt svært og tidskrævende ikke? Men det behøver det ikke være ...



hårde fakta:
Økonomi:

Du effektiviserer med op til 40 procent. 

Du kan håndtere gipsplader i størrelser 

op til 120x300 cm - kan give besparelser 

i forbrug af stolper, skruer, montage og 

spartelarbejde, da du arbejder med pla-

den i fuld etagehøjde. Maskinerne kan 

lejes eller købes.

Arbejdsmiljø:

Du undgår fuldstændigt tunge løft.

Du får glade medarbejdere med færre 

sygedage.

Du lever op til arbejdsmiljølovgivningen. 

Du tiltrækker nye medarbejdere. 

Lovgivning:

Arbejdstilsynet har gennem årene strammet kravene til tunge løft 

på byggepladsen – herunder specielt håndtering af gipsplader. Som 

udgangspunkt skal der ved alle typer håndtering af gipsplader altid 

anvendes egnede tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt og hen-

sigtmæssigt. Arbejdstilsynet har myndighed til at lukke byggeplad-

sen med øjeblikkelig varsel, hvis reglerne ikke bliver overholdt.

Om Mountit

Opstod i 2004 for at udvikle en maskinpakke, der kunne håndte-

re gipsplader uden personløft, og som levede op til lovgivningens 

strenge krav til godt arbejdsmiljø og samtidig effektiviserer vi hele 

arbejdsprocessen. 

Interessenterne bag Mountit er TIB, Dansk Byggeri, CPH Design, 12 af 

byggebranchens største virksomheder og gipsproducenterne. 

Om Mountits produkter: Trolley: Kan 

køre og løfte plader horisontalt, tilte 

stakken til transport gennem døråb-

ninger ned til 90 cm og vippe pladerne 

til oprejst position. Eldrevet, vejer 550 

kg, max pladestørrelse op til 122x300 

cm, en max belastning på 1,3 ton.  Ved 

tiltning og vip dog max 0,8 ton eller 24 

plader (13 mm).

Stacker: Fungerer som nærlager af pla-

der i oprejst stilling, kan let flyttes, max 

pladestørrelse på 122x300 cm, max be-

lastning på 0,8 ton eller 24 plader.

Mounter: Flytter en plade til endelig 

montering, max størrelse på 122x300 cm.

pladelængde op til 300 cm

pladebredde op til 120 cm



Mountit til vægge består indtil videre 

af tre maskiner. En Trolley der nemt 

transporterer pladepakkerne fra lastbi-

len, og hele vejen ind i bygningen, hvor 

den rejser pladerne op i lodret stilling. 

Her tager en Stacker over, som funge-

rer som et nærlager af 24 plader, der 

nemt kan skubbes rundt, så de aldrig 

står i vejen for andre håndværkere. 

Sidste led er en Mounter, som montø-

ren bruger til at transportere enkelt-

plader til væggen med. Mounteren har 

den fordel, at gipspladen under mon-

tage kan hæves lidt over gulvet, så der 

bliver plads til en fuge. 

så let kan 
det gøres...

Mounter

Trolley

Stacker
900 / 1250



Afhentning af gipspladepakker direkte fra  

lastbil eller bukke med Trolley1 Overførsel af pakke med 24 plader fra 

Trolley til Stacker i lodret stilling3Passage gennem 90 cm brede døråbninger 

ved tiltning af 24 plader (13 mm)2

fra vejen ...



Opretstående nærlager af  

plader på Stacker4 Opsætning af plade på væggen

med Mounter 6Afhentning af enkeltplader fra  

Stacker med Mounter5

... til væggen



Mountit løfter hele branchens store udfordring med 

gipsplader: Ingen tunge løft, effektiv arbejdsgang på 

byggepladsen, økonomisk fordelagtig og opfylder 

krav fra myndighederne.

Det har altid været en udfordring at få bakset gips-

bundterne fra vejen og ind i bygningen. Typisk har to 

mand skubbet en trækvogn og omlæsset gipsen plade 

for plade. Mountits eldrevne Trolley er unik. Den kan 

tilte en pakke med op til 24 gipsplader, så den kan 

transporteres gennem døråbninger. 

Arbejdstilsynet anviser, at arbejdet skal planlægges 

og organiseres, så den enkelte belastes mindst mu-

ligt. Tekniske hjælpemidler skal anvendes, medmin-

dre det ikke er muligt og da kun i en tidsbegrænset 

periode.

Mountits maskiner er konstrueret, så de lever op 

til anvisningerne fra Arbejdstilsynet. Både Trolley, 

Stacker og Mounter er konstrueret, så pladerne kan 

stå oprejst i alle arbejdsgange. Den arbejdsstilling er 

optimal, og gør livet langt lettere for håndværkeren.

giver lettere 
montage

Ingen smarte maskiner uden en gulerod for 

både mester og svend. Ved brug af Mountits 

produkter gør mester arbejdspladsen attraktiv 

for medarbejdere og opnår en effektivitetsge-

vinst, mens svenden slipper for at belaste ryg-

gen med tunge løft, når akkorden buldrer. 

Mountit har sammen med brugerne under-

søgt tidsforbruget i hele logistik-forløbet fra 

24 gipsplader bliver læsset på transportvogn 

udenfor, til de sidder monteret på væggen 

indenfor. Arbejdsgangen før og efter anven-

delse af Mountit er undersøgt, og konklusio-

nen er klar. Du sparer op til 40 procent, og så 

har vejen til væggen aldrig været nemmere for 

dine svende. 

effektiv fra  
vej til væg



Myndighederne stiller hele tiden nye ar-

bejdsmiljømæssige krav. Især tunge løft i 

forbindelse med montage af gipsplader ac-

cepteres ikke. Ved håndtering af gipsplader 

skal der som udgangspunkt  altid anvendes 

egnede tekniske hjælpemidler, hvor det er 

muligt og hensigtsmæssigt.

Mountit er det tekniske udstyr, som mod-

svarer lovgivningen og serverer en løsning, 

der samtidig kan håndtere plader op til 

122x300 cm. Dette giver mulighed for at 

optimere montagearbejdet til opgaven. 

Det er i øvrigt også gipsproducenternes 

foretrukne produktionsstørrelse.

fra krav til 
kræfter

Det går kun en vej for de manuelle tunge 

løft. Og det  er langt væk fra byggeplad-

serne. Tidligere vejede en pose cement 

det dobbelte af, hvad den vejer i dag. 

Materialer bliver lettere og lettere i takt  

med, at dimensionerne bliver mindre. 

Det er skridt i retningen mod et bedre 

arbejdsmiljø, hvor færre personer bliver 

nedslidt. Mountit tager skridtet fuldt 

ud og sætter med Trolleyen, Stackeren 

og Mounteren et fuldstændigt stop for 

tunge løft af plader. 

Det er markedets eneste løsning, hvor 

hele logistikken med transport og løft af 

gipsplader er tænkt ind. 

slut med 
tunge løft

”Vi har købt flere  

Mountit systemer.  

Systemet har gjort os 

 mere effektive, men selv 

om det ikke havde,  

har det tiltrukket de  

bedste medarbejdere i  

en tid, hvor det er  

svært at finde folk.  

Ingen ønsker at  

arbejde med andet  

end det bedste!”

Stein Pettersen

Jakon A/S



Ideen bag Mountit opstod i et tæt sam-

arbejde mellem TIB, Dansk Byggeri og 

12 af de største virksomheder i bygge-

branchen, som alle var hårdt presset 

af lovgivningen, som ikke accepterede 

tunge løft på byggepladsen. 

Baggrunden for Mountit var én gang 

for alle at finde en løsning, der gjorde 

kål på de tunge løft i forbindelse med 

transport og montering af gipsplader 

og samtidig øgede effektiviteten. 

Ideen så dagens lys i 2004, og står i dag 

som produkter, der er skræddersyet til 

at opfylde de strenge krav til sikkerhed, 

sundhed og effektivitet. 

hele branchen 
står bag ideen



Siden 2006 har Mountit været testet 

på byggepladser hos branchens tunge 

drenge - for at sikre, at løsningen kan 

løfte opgaven og blive den vigtige med-

spiller i sjakket, som den er tiltænkt. 

Fejl og mangler er blevet kommenteret, 

rettet og tilpasset, så maskinpakken nu 

opfylder branchens ønsker til fulde.  

Maskinerne er testet fra top til tå, så 

de overholder alle gældende regulativer 

for teknisk udstyr. De er CE-godkendt 

under maskindirektivet fra EU.

gennem-
prøvet ...

Ideen er født og skabt i tæt samarbejde 

mellem håndværkere, entreprenører og 

nogle af Danmarks dygtigste industrielle 

designere hos CPH DESIGN, som skaber 

løsninger, hvor ingen løsninger findes. 

Fra de første skitser til de færdige pro-

totyper har ideen været klar: Lav et pro-

dukt der afliver de tunge løft i forbindel-

se med gipsplader.  Mountits maskiner 

er direkte produkter af de hænder, der 

til dagligt står med pladerne mellem 

fingrene. Deres erfaringer og viden på 

området har været guld værd, og par-

terne er løbende blevet spurgt og in-

volveret i udviklingen af løsningen.

gennem-
tænkt ...

Maskinerne blev sat i serieproduktion i 

starten af 2008.  I dag er de linet op på 

lageret. Klar til at blive leveret og klar til 

at tage fat på det hårde arbejde. 

Mountits Trolley indeholder både el og 

hydraulik, der ifølge loven skal kontrol-

leres en gang årligt. Det serviceeftersyn 

kan Mountit tage sig af. 

Nu er maskinerne ude på byggeplad-

sen for at højne effektiviteten og glæde 

håndværkerens ryg. 

Og de kan ikke vente på også at hjælpe 

dig... - kan du?

gennem-
ført ...

”Ideen med Mountit er 

prima. Vi er især glade for 

Trolleyen, som har den 

unikke funktion, at den 

kan tilte og rejse plader-

ne op. Det bedste er dog, 

at vi har fået en vogn, 

der generelt letter vores 

transport af materialer 

på byggepladsen”. 

Niels Henrik Rasmussen, 

INTERN A/S



Nogen skal jo tage slæbet og det hårde 

arbejde. Og det gør Mountit. Vi er kort 

og godt sat i verden for at gøre det let-

tere for dig. Vi er skabt af byggebran-

chen for byggebranchen. Og vi skaber 

løsninger der løfter, slæber, trækker, 

flytter og gør det lettere for håndvær-

kerne, gør det effektivt for byggeplad-

sen, godt for arbejdsmiljøet og sundt 

for økonomien. 

we do the 
hard work

www.mountit.dk    info@mountit.dk    +45 75 72 72 15




